ZPRAVODAJ č.4 / 2019

Hezký den,
poslední týdny přinesly několik důležitých událostí, ohlédnutí za nimi najdete v našem
pravidelném zpravodaji. Především se 29. 3. 2019 konala valná hromada, která schválila
základní dokumenty, definující další směřování a identitu spolku.
Asociace měst pro cyklisty, která vznikla v roce 2013, se transformuje na spolek s názvem
Partnerství pro městskou mobilitu. Nový název tak lépe vyjadřuje zaměření na městskou
mobilitu, kterou se sdružení zabývá od svého založení. Aktivity se nemění, stejně jako
celková identita. Více k tématu najdete zde.
Co se stalo v poslední době a co připravuje Partnerství do budoucna:

1. Zahájili jsme participační kampaň CityChangers
Ochrana klimatu se skloňuje čím dál tím častěji. Více o strategických dokumentech
k ochraně klimatu najdete na webu Akademie městské mobility. Náš spolek přispívá do
této diskuse zahájením participační kampaně CityChangers (www.citychangers.cz), která
na principu dobrovolných závazků zapojí nejen města, ale také firmy, školy, místní spolky i
jednotlivce.
Pomocí má být i spoluúčast na projektu SIMPLA, jehož cílem je podpora zpracování
strategie energetických úspor (SEAP), a dále propojení témat mobility a strategie
energetických úspor (SEAP). Partnerství pro městskou mobilitu je od loňského roku
pověřeno koordinací tohoto projektu v České republice.
Naším úkolem bude také podporovat města, aby vstoupila do Paktu starostů a
primátorů, a tak mohla dostat dotaci z Ministerstva životního prostředí.
Pakt starostů a primátorů je evropskou iniciativou, která vznikla krátce po přijetí
tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008. V České republice Pakt podepsalo jen 11
měst a obcí, jinde v Evropě má iniciativa daleko větší odezvu. Více o této iniciativě se může
dočíst na stránkách spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

2. Nabízíme konzultace k plánům udržitelné městské mobility a hlavně
jejich komunikaci ve směru k veřejnosti
Mnoho měst si v dnešní době nechává zpracovat tzv. plán udržitelné městské mobility
(SUMP), nebo uvažují o jeho zpracování, případně chtějí si zpracovat koncepční dopravní
dokumenty. Nabízíme tímto možnost nezávislých konzultací, neboť vystupujeme skutečně
jako nezávislý spolek, který si neklade za cíl dokument zpracovat, ale vytvořit podmínky
k jeho implementaci. Proto nabízíme vedení participačních programů a produktů pro
veřejnost. Tento servis nabízíme nyní např. městu Hradec Králové, Kroměříž, Otrokovice,
Příbram, Třinec, Tišnov, Uherské Hradiště. V Olomouci pomáháme s komunikační
kampaní.

3. Vedeme vzdělávací programy na školách
V návaznosti na předchozí aktivity jsme také spustili vzdělávání na školách. Pokud máme
učit o dopravě a mobilitě, pak to musíme dělat tak, aby nám rozuměli i žáci 3. a 4. tříd.
Tomuto faktu je i přizpůsobena rétorika v rámci kampaně CityChangers, neboť ta je určena
i pro ně. Jak už ukázaly první zkušenosti ze škol, zvolili jsme asi správnou cestu. V nejbližší
době nás čekají besedy na školách v těchto městech: Kroměříž, Zábřeh, Tišnov, Drahotuše,
Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem se můžete těšit na sérii přednášek v jejich kraji. Případní zájemci se mohou obrátit
na info@cyklomesta.cz.

4. Spustili jsme nový seriál o budoucnosti mobility
Jak jsme vás v minulosti informovali, Ministerstvo dopravy ČR bude připravovat novou
vládní koncepci městské a aktivní mobility. Z toho důvodu spolek Partnerství pro
městskou mobilitou připravil seriál o budoucnosti mobility s názvem „Strategie pro
města". Jeho cílem je vyvolat společenskou diskusi na dané téma a zprostředkovat
ministerstvu názory na tuto koncepci. Půjde tak o vůbec první vládní koncepci, která bude
založena na participační kampani CityChangers.

5. Hledáme příspěvky na letní školu a konferenci o udržitelné mobilitě
v Milevsku
Participační kampaň CityChangers chce pomoci s řešením konkrétních problémů, která
města mají. Bariérou mohou být tři důvody – finanční, legislativní a nedostatek vzdělání.
Pojďme je tedy společně pojmenovat. Definování hlavních bolestí pomůže také nové vládní
koncepci městské a aktivní mobility.
Ještě před tím bychom chtěli s vámi témata otevřít v rámci letní školy, kterou organizuje
Fakulta dopravní ČVUT. Zde vybereme určité okruhy podobných projektů a výsledky
jejich řešení prezentujeme na konferenci v Milevsku ve dnech 16. – 18. 10. 2019. První
den se představí stagnující nebo hůře přijímaná opatření, druhý den naopak úspěšné
projekty.
Příklady najdete v tomto článku, náměty na zajímavé a nové projekty přijímáme do 31. 5.
2018.

6. Nabízíme The Good City. Dánská výstava přijede i do vašeho města
Mobilita a kvalita života, město a cyklistická doprava. To jsou hlavní témata putovní
dánské výstavy "The Good City", která navštívila již kolem čtyř desítek českých měst. V
roce 2019 ji budou hostit například Mladá Boleslav, Frýdek-Místek, Otrokovice,
Šumperk, Liberec a další. Aktuální program dánské výstavy najdete na Akademii městské
mobility. V návaznosti na výstavu lze připravit také workshop pro základní nebo střední
školy. Výstava může přijet také k Vám, společně s našimi kolegy. V případě zájmu stačí
napsat na info@cyklomesta.cz. Více informací najdete zde.

7. Valná hromada schválila aktivity, nové členy, stanovy a organizační
řád
Nejvyšší orgán Asociace měst pro cyklisty se sešel v Praze dne 29. 3. 2019. Valná hromada
schválila výroční zprávu za loňský rok 2018, a také zásadní dokumenty, které jsou nutné
pro další činnost asociace. Kromě nového jména „Partnerství pro městskou mobilitu"
odsouhlasili přítomní přijetí nových členů, a valná hromada dále potvrdila nové stanovy,
organizační řád i statutární orgány spolku. Zápis z valné hromady je ke stažení na stránkách
spolku, stejně jako aktuální stanovy a organizační řád.

